Połaniec, dnia 14.12.2011 r.
Projekt protokołu Nr XXI/11
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 14 grudnia 2011 roku.
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe)
Początek obrad - godz. 1530
Zakończenie obrad - godz. 1815
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję Rady Miejskiej
w Połańcu i bardzo serdecznie powitał p. Remigiusza Kruzla – członka Rady
Nadzorczej GDF SUEZ Energia Polska, p. Annę Zarzycką – przedstawiciela GDF
SUEZ Energia Polska, p. Antoniego Matuszko – Głównego Projektanta z Instytutu
Rozwoju Miast w Krakowie, a takŜe: p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza
Miasta i Gminy Połaniec, p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec, p. Małgorzatę śugaj – skarbnika Gminy, p. Mieczysława Machulaka –
sekretarza Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminie,
kierowników referatów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli
jednostek pomocniczych oraz inne osoby, które przybyły na sesję.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad, poniewaŜ w sesji na 15. radnych uczestniczyło 14. Radny
nieobecny usprawiedliwiony – p. Adam Łukawski.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany
porządek obrad i zapytał, czy są zgłaszane propozycje zmian.
Propozycję zmiany zgłosił p. Przewodniczący Rady Miejskiej proponując w punkcie
2. dotyczącym podjęcia uchwał zamianę podpunktu 3. na miejsce punktu 1. ze
względu na ograniczony czas zaproszonych gości.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono.
W związku z tym p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek
obrad wraz z zaproponowaną zmianą.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą – 14 (jednogłośnie)
Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia
i Zawada w gminie Połaniec.
2/ zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok,
3/ podwyŜszenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyŜszonym
kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie,
3. Informacje bieŜące na temat:
- pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
-pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie
międzysesyjnym,
*w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.
Załącznikami do protokołu są:
- lista obecności radnych,
- lista zaproszonych gości,
- podjęte uchwały.
Ad. 2
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko
Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata Kruzel – Witek – inspektor ds.
budownictwa, a następnie oddała głos p. Antoniemu Matuszce – głównemu
projektantowi ww. planu, który, przedstawił przedmiotowe opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg,
Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w Gminie Połaniec.
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały.
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Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji wzięli udział:
Pan Zdzisław Kwiatkowski – radny Rady Miejskiej, zapytał, dlaczego podczas
poprzedniego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
zakwalifikowano terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny
zabudowy zagrodowej, i czy chodziło o zwiększone normy dopuszczalnego hałasu.
Pan Antoni Matuszko – Główny Projektant z Instytutu Rozwoju Miast wyjaśnił, iŜ
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej były
w jednym kompleksie i zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, obowiązywał
poziom hałasu jak dla zabudowy jednorodzinnej, i był on mniejszy niŜ dla zabudowy
zagrodowej. Natomiast obecnie przy wprowadzeniu zabudowy tylko zagrodowej,
obowiązywał będzie większy poziom hałasu, co umoŜliwi dalszy rozwój Elektrowni
poprzez działania inwestycyjne w jej obrębie.
Pan Krzysztof Woźniak - radny Rady Miejskiej zapytał o powód zmiany planu
przedstawiciela Elektrowni p. Remigiusza Kruzla, na którego wniosek zostały podjęte
czynności związane z opracowaniem planu.
Pan Remigiusz Kruzel – przedstawiciel Elektrowni wyjaśnił, Ŝe poprzednia zmiana
zakresu planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała ograniczenie
moŜliwości inwestycyjnych Elektrowni oraz eksploatacji dotychczasowych urządzeń.
Elektrownia mając na uwadze obowiązujące przepisy i normy podejmowała działania
zmierzające do zmniejszenia oddziaływania natęŜenia hałasu na środowisko, i
punktem odniesienia natęŜenia hałasów w porze nocnej jest poziom 45 dB.
Modernizując urządzenia zostały uzyskane progi poniŜej 45 dB, ale powyŜej 40 dB i
utrzymując dopuszczalny poziom natęŜenia hałasu, urządzenia nie spełniałyby
obowiązujących wymogów, pomimo zastosowania nowoczesnych technologii.
Pan Krzysztof Woźniak - radny Rady Miejskie zapytał, czy wzrost natęŜenia hałasu o
5 dB jest wystarczający, na co p. Remigiusz Kruzel odpowiedział twierdząco.
Pan Zdzisław Kwiatkowski - radny Rady Miejskiej zaznaczył, Ŝe rozwój Elektrowni
jest bardzo waŜny, ale równieŜ bardzo waŜnym tematem dla Gminy jest rozbudowa
basenu w Połańcu, w związku z tym zaproponował, aby Elektrownia wspomogła
finansowo rozbudowę basenu.
Z kolei p. Janusz Bugaj - radny Rady Miejskiej korzystając z okazji, Ŝe na sesji jest p.
Remigiusz Kruzel poprosił, aby zaniechać zwalniania pracowników.
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Pan Remigiusz Kruzel – przedstawiciel Elektrowni, poinformował, Ŝe p. Burmistrz
jest w trakcie prowadzenia rozmów odnośnie warunków przejęcia przez Gminę basenu
i stanowisko, które Elektrownia reprezentowała kilka miesięcy wcześniej uległo
poprawie, i ma nadzieję, Ŝe obie strony wypracują korzystne warunki odnośnie
przejęcia przez Gminę krytej pływalni. Odnosząc się do wypowiedzi p. Janusza
Bugaja, wyjaśnił, Ŝe Elektrownia podpisała porozumienie ze spółką Elporem i
Elpoautomatyką, gdzie na bazie kontraktu będą wykonywane prace na terenie
Elektrowni, gwarantując w kolejnych latach zatrudnienie. Dodał, ze Elektrownia
dołoŜy wszelkich starań, aby obniŜyć do minimum oddziaływanie na środowisko, i ma
nadzieję, Ŝe współpraca z Gminą i lokalnym społeczeństwem nie ulegnie pogorszeniu.
Pan Adam Łańka – radny Rady Miejskiej zapytał, w jakim odstępie czasu
przeprowadzane są badania dotyczące poziomu hałasu.
Pani Anna Zarzycka - przedstawiciel Elektrowni odpowiedziała, Ŝe pomiary są
prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska raz na dwa lata
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej zapytał o symulacje ruchu
transportu cięŜkiego wokół Elektrowni, wyraŜając obawę, Ŝe lewobrzeŜna strona
Połańca od ronda zostanie zablokowana przez dowóz min. zrębów do Elektrowni.
Pan Remigiusz Kruzel – przedstawiciel Elektrowni powiedział, Ŝe zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego była związana m.in. z budową infrastruktury
towarzyszącej Elektrowni Połaniec, po to, aby odciąŜyć lokalne drogi, poprzez
rozbudowę dodatkowych rozładowni kolejowych.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec poinformował, Ŝe
przyjmując plan zagospodarowania przestrzennego przyczyniamy się do rozwoju
Elektrowni oraz Gminy. Zaznaczył, aby wszelkie spostrzeŜenia oraz zapytania
kierować w kierunku inwestora po to, by rozwiać wątpliwości dotyczące
oddziaływania natęŜenia hałasu na lokalne społeczeństwo oraz środowisko. Wyraził
zadowolenie, Ŝe rozmowy odnośnie przejęcia basenu zmieniają się na lepsze i ma
nadzieję, Ŝe wspólne stanowisko nie spowoduje zamknięcia basenu a rozbuduje go w
przyszłości. Następnie p. Burmistrz podziękował zaproszonym gościom za przybycie
na sesję nadmieniając, Ŝe liczy na lepszą współpracę Gminy Połaniec i Elektrowni w
kolejnych latach.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, Ŝe uchwalenie
zmiany planu jest istotne zarówno dla mieszkańców jak i Elektrowni, poniewaŜ rozwój
Elektrowni to równieŜ rozwój gminy Połaniec. Następnie p. Przewodniczący Rady
Miejskiej podziękował p. Remigiuszowi Kruzlowi za przybycie na sesję wyraŜając
nadzieję, Ŝe współpraca z Elektrownią będzie coraz lepsza i władze Elektrowni
docenią pomoc ze strony samorządu.
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Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 12 osób
przeciwko –
wstrzymało się – 2 osoby
(Uchwała Nr XXI/134/11 została podjęta)
Pan Remigiusz Kruzel – przedstawiciel Elektrowni z okazji zbliŜających się Świąt
BoŜego Narodzenia w imieniu Zarządu, Dyrekcji Elektrowni na ręce p.
Przewodniczącego Rady Miejskiej i p. Burmistrza złoŜył najserdeczniejsze Ŝyczenia,
zdrowia, wesołych i pogodnych świąt, realizacji planów zawodowych, rodzinnych a
takŜe dobrej współpracy w kolejnych latach i Szczęśliwego Nowego Roku.
Pan Antoni Matuszko – Główny Projektant z Instytutu Rozwoju Miast podziękował za
kolejną moŜliwość wzięcia udziału w sesji oraz Ŝyczył miłych i wesołych świąt.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo równieŜ podziękował
przybyłym gościom za przybycie na sesję, i w imieniu Rady Miejskiej, p. Burmistrza i
osób będących na sesji złoŜył świąteczne Ŝyczenia dla władz Elektrowni oraz
pracowników zakładu.
Pani Bogumiła Pasek – kierownik WTZ korzystając z okazji, Ŝe na sesji są obecni
goście, zaprosiła wszystkich na występy podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej oraz degustację potraw w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu dnia 18
grudnia o godzinie 1500.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011
rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Małgorzata śugaj - skarbnik Gminy oraz
poinformowała, Ŝe w załączniku nr 1 dochody, w dziale 756 „Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75161 „Wpływu z podatku
rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”§ 0500 „Podatek od czynności
cywilnoprawnych” do obecnej kwoty dodaje się 2 200 zł. W załączniku nr 2 dodaje się
dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” rozdział 75412
„Ochotnicze straŜe poŜarne” grupę wydatków „wynagrodzenia i składki od nich
naliczane” i zwiększa się o kwotę 2 200 zł. Ponadto dodaje się dział 851 „Ochrona
zdrowia”, rozdział 85153 „Zwalczanie narkomani”, grupę wydatków „wydatki bieŜące
jednostek budŜetowych związane z realizacją ich zadań statutowych” i zmniejsza się
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o kwotę 3 300 zł, oraz rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” grupę
wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” i zwiększa się o kwotę 1 600
zł i grupę wydatków „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę
1 700 zł.

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinię poszczególnych
Komisji Rady.
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 14 osób (jednogłośnie)
(Uchwała Nr XXI/135/11 została podjęta)

3. Projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów
w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie.
Pani Małgorzata śugaj – skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe na zebraniu Komisji
Rady pojawiły się wątpliwości odnośnie uzasadnienia do ww. projektu uchwały,
w związku, z czym przedstawiła treść uzasadnienia w brzmieniu: W związku
z realizacją inwestycji budowy „Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” gdzie
w chwili obecnej spółka jest po podpisaniu umowy na dofinansowanie z Funduszu
Spójności oraz zapewnieniu poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie części wymaganych
środków do sfinansowania inwestycji, niezbędne jest równieŜ dofinansowanie
powyŜszego zadania w zakresie wydatków własnych. PowyŜsze środki pozwolą na
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pokrycie potrzeb rozpoczęcia budowy Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
oraz bieŜących kosztów działalności spółki.
Następnie wprowadzenia do tematu dokonał p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta
i Gminy.
Pan Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych Komisji Rady.
Pani Jolanta Pargieła – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pani Małgorzata Dalmata-Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych, poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, ze Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych,
poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji wzięli udział:
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał, czy kwota w wysokości
1 000 000 zł pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację
przedsięwzięcia, na co p. Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział
twierdząco, zaznaczając, Ŝe kaŜda inwestycja wymaga niewielkiej ilości wkładu na
początku realizacji, do momentu otrzymania dotacji bądź poŜyczki.
Pan Stanisław Walczyk – radny Rady Miejskiej zapytał, czy ogłoszenie o przetargu
zmusza spółkę do posiadania pełnych środków do wartości wykonania zadania
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział twierdząco,
wyjaśniając, Ŝe wartość oraz czas realizacji zadania jest planowany do czerwca 2014
roku i ogłaszając przetarg na realizację określonego zadania spółka ma obowiązek
przedstawić ścieŜkę finansową w danym roku.
Więcej pytań nie zgłoszono, więc p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
(Podczas głosowania na sali było obecnych 14. radnych.)
Głosowanie:
za podjęciem uchwały – 13 osób
przeciwko –
wstrzymało się – 1 osoba
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(Uchwała Nr XXI/136/11 została podjęta)

Ad. 3
Przedstawiono zaplanowane informacje.
1. Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe w okresie
międzysesyjnym oprócz obowiązków, które bezpośrednio wynikają z pełnionej
funkcji:
*uczestniczył wspólnie z p. Burmistrzem we Mszy Św. wraz z poświęceniem nowego
krzyŜa na ul. Podskale,
*uczestniczył wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w spotkaniu dotyczącym
opracowania strategii Gminy,
*reprezentował Radę Miejską na spotkaniu z okazji zakończenia projektu
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu,
*reprezentował Radę Miejską w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez
Zarząd LZS w Połańcu.
Poza tym, p. Przewodniczący Rady Miejskiej odbył szereg spotkań z mieszkańcami
Gminy oraz jest w ciągłym kontakcie z p. Burmistrzem i p. Zastępca Burmistrza.
Pytań nie zgłoszono.
2. Pan Burmistrz Miasta i Gminy – Jacek Tarnowski przedstawił informację o pracy
w okresie międzysesyjnym, zaznaczając, Ŝe nie będzie przedstawiał informacji,
w których wspólnie uczestniczyli z p. Przewodniczącym Rady Miejskiej.
01.12.2011
05.12.2011
06.12.2011

*Szkolenie- „Współpraca Urzędu z lokalnymi NGO”,
*Szkolenie- „Komunikacja i autoprezentacja”,
*Spotkanie z przedszkolakami z okazji Mikołajek oraz dziećmi z Domu
Dziecka w Pacanowie,
07-08.12.2011*Szkolenie- „Skuteczne przywództwo i budowanie zespołu, zarządzanie
zasobami ludzkimi”,
11.12.2011
*Spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Rudniki,
12-13.12.2011*Szkolenie- „Obsługa inwestora, promocja gospodarcza i turystyczna
regionu,
14.12.2011
*Spotkanie opłatkowe w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie.
Ponadto p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe w okresie
międzysesyjnym przyjął duŜo osób w sprawach pracy, mieszkań oraz sprawach
róŜnych.
Pytań nie zgłoszono.
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3. Następnie p. Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy, przedstawił
informację o realizacji inwestycji w okresie międzysesyjnym:
- trwa realizacja zadania pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na
terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego
pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar
C", którego wykonawcą jest PISiP "INSMONT" E.Bąk, na kwotę 17 409 436 zł,
termin realizacji 2012.11.30.
- trwa pełnienie nadzoru inspektorskiego nad realizacją zadania pn. "Tworzenie
kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty
produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III - Obszar C", którego wykonawcą jest
Budownictwo Firma Dozoru Inwestycyjnego Jan Pluta na kwotę 83 900 zł, termin
realizacji 2012.11.30.
- opracowano PB infrastruktury na osiedlu Południe w Połańcu - trwa procedura
uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca Konrad Gądek na kwotę 61 000 zł,
termin realizacji 2011.03.31.
- opracowano dokumentację projektową pn: Budowa ulicy 5KDD w Połańcu wraz
z infrastruktura towarzyszącą (połączenie ul. Krakowska DuŜa i ul. Krakowska Mała
w Połańcu) trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca Konrad
Gądek na kwotę 30 000 zł, termin realizacji 2011.11.30.
- opracowano dokumentację i wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Staszowie
o pozwolenia na przebudowę odcinka linii napowietrznej 15kV przy ul. Czarnieckiego
w Połańcu, wykonawca INSBUD M.Sznajder, na kwotę 5 000 zł, termin realizacji
2011.11.15.
- opracowano PB przebudowy drogi nr 366051T w Łęgu wystąpiono do Ministerstwa
o zmniejszenie szerokości drogi w celu uzyskania pozwolenia na budowę, wykonawca
Konrad Gądek, na kwotę 5 300 zł, termin realizacji 2011.06.30.
- trwają prace na zadanie pn: "Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy
Połaniec" którego wykonawcą jest PGK Spółka z o.o Połaniec na kwotę 181 550 zł,
termin realizacji 2011.12.20.
- trwają prace przy opracowaniu projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2030,
którego wykonawcą jest PPUH"BaSz" Końskie na kwotę 11 685 zł, termin realizacji
2012.03.31.
- trwają roboty uzupełniające do umowy TI/IB-1/342/13/2010 na zadaniu pn.
"Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne,
obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Obszar A", którego wykonawca są
M. Niziałek / PGK Połaniec na kwotę 133 212 zł, termin realizacji 2011.12.23.
- podpisano umowę na utrzymanie zimowe dróg ulic i chodników, którego wykonawcą
jest PGK Spółka z o.o Połaniec.
W dyskusji wzięli udział:
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Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy w tym roku zostaną
zdemontowane słupy na rynku.
Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w tym
roku słupy zostaną zdemontowane po wykonaniu przyłączy do budynków
mieszkalnych.
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o zakres robót
uzupełniających w Obszarze A.
Pan Jarosław Kądziela – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe
w zakres wchodzą dwie podstawowe rzeczy: monitoring terenu wraz z okablowaniem
oraz zakup nagłośnienia w postaci 4 głośników umieszczonych na słupie.

4. Następnie przystąpiono do informacji o pracy poszczególnych Komisji Rady
w okresie międzysesyjnym.
Pani Jolanta Pargieła - wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 13.12.2011 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Oświaty, Zdrowia i BudŜetu, na którym zaopiniowano
wszystkie projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Krzysztof Woźniak – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
poinformował, Ŝe komisja spotkała się raz w dniu 13.12.2011 r. na wspólnym
posiedzeniu z Komicją Zdrowia, Rolnictwa i BudŜetu, na którym zaopiniowano
3 projektów uchwał będących w porządku obrad dzisiejszej sesji.
Pytań nie zgłoszono.
Pani Małgorzata Dalmata – Konwicka – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja zebrała się raz w dniu 13.12.2011 r. na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Rolnictwa i BudŜetu na którym
zaopiniowano 3 projektów uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu i spraw Gospodarczych
poinformował, Ŝe Komisja się raz w dniu 13.12.2011 r. na wspólnym posiedzeniu
z Komisją Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia, na którym zaopiniowano wszystkie projekty
uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
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Ad. 4
Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe na dzisiejszej
sesji nie wpłynęły Ŝadne interpelacje.

Ad. 5
Pan Józef Cichoń – radny Rady Miejskiej zapytał odnośnie domków na placu
targowym
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, iŜ sprawy formalne są
gotowe i obecnie są prowadzone rozmowy odnośnie formy przekazania domków
przyszłym właścicielom.
Następnie p. Burmistrz poprosił przedstawicieli jednostek pomocniczych, aby
ogłoszenia były zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych, po to, aby moŜna się było
z nimi zapoznać. W dalszej części wypowiedzi przedstawił niniejsze ogłoszenie
o treści: W związku ze zbliŜającym się sezonem zimowym, pragniemy Państwu
przypomnieć o obowiązku utrzymania chodników w czystości, w tym utrzymania
zimowego. Prosimy o uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń
z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się
oddzieloną część drogi publicznej słuŜącą do ruchu pieszego połoŜonej średnio przy
granicy nieruchomości. O utrzymanie chodników w czystości prosimy wszystkich
właścicieli działek leŜących przy granicy drogi, wzdłuŜ których zlokalizowany jest
ciąg pieszy, dotyczy to równieŜ właścicieli, naprzeciw których ciąg pieszy oddzielony
jest pasem zieleni. Utrzymanie chodników w czystości umoŜliwi nam przyjemny
bezpieczny ruch pieszych, zwłaszcza w okresie zimowym.
Pan Zdzisław Kwiatkowski - radny Rady Miejskiej zapytał o zakup ujęcia wody oraz
o pomieszczenie znajdujące się na Placu Uniwersału Połanieckiego.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe zostały skierowane
pisma do p. prezesa Siarkopolu odnośnie zakupu ujęcia wody na rzecz Gminy.
Odnośnie pomieszczenia przy Placu Uniwersału Połanieckiego p. Burmistrz
poinformował, Ŝe po raz trzeci został ogłoszony przetarg na wynajęcie pomieszczenia,
i obecnie czekamy na jego rozstrzygnięcie.
Pani Jolanta Pargieła – radna Rady Miejskiej wyraziła prośbę, aby uzupełnić
oświetlenie w miejscowości Łęg, w miejscowości Tursko Małe Kolonia, montaŜ
anteny w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęg oraz zapytała o przepompowanie
w tej miejscowości.
Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe są czynione
starania odnoście przepompowani i mamy nadzieję, Ŝe środki w kolejnym roku znajdą
się na tę inwestycję. Odnosząc się do montaŜu anteny w świetlicy wiejskiej wyjaśnił,
Ŝe będzie ona w tym samym standardzie, w jakim są inne świetlice. Natomiast
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odnośnie oświetlenia p. Burmistrz poinformował, Ŝe tam, gdzie jest to podyktowane
bezpieczeństwem, to te lampy zostaną zamontowane i poprosił, aby wskazywać teŜ te
miejsca, gdzie moŜna ograniczyć oświetlenie.
Pan Andrzej Wawrzyniec – radny Rady Miejskiej porosił o podwyŜszenie terenu na
placu zabaw na Osiedlu Północ II, co poprawi estetykę tego miejsca oraz poprosił
o przedłuŜenie oświetlenia z Osiedla Północ w kierunku miejscowości Łęg, poniewaŜ
duŜo osób spaceruje a jest ciemno na tym odcinku.
Pan Jacek Tarnowski- burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe tzw. podniesienie
placu na Osiedlu Północ II będzie wykonane z nadwyŜki ziemi ze Strefy C, natomiast
odnośnie nowych inwestycji w zakresie oświetlenia to zostaną wykonane
z moŜliwością wyłączenia, co drugich lamp w okresie nocnym oraz jeszcze raz
poprosił, aby wskazywać te miejsca, w których moŜna ograniczyć oświetlenie.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zasygnalizował, aby w ramach
oszczędności oświetlenie zostało ograniczone, do co drugiej lampy, natomiast tam,
gdzie tych lamp brakuje zwiększyć ich ilość w celu poprawy bezpieczeństwa.
Pan Jacek Tarnowski- burmistrz Miasta i Gminy poinformował, Ŝe tam gdzie
właścicielami sieci jest Zakład Energetyczny odcinek był utworzony na jedną fazę,
dlatego nie ma moŜliwości ograniczenia tam oświetlenia w porze nocnej. Wyjaśnił, Ŝe
w miejscach moŜliwych w ramach oszczędności będą lampy wyłączane, natomiast tam
gdzie nie ma moŜliwości wymagana jest przebudowa linii, która powinna zwrócić się
po okresie około 2 lat.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał o światła przy przejściu na
plac targowy oraz o oświetlenia świąteczne.
Pan Jacek Tarnowski - burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, iŜ nie mamy
pozwolenia na zainstalowanie oświetlenia sygnalizacyjnego, oraz wyraził obawę, Ŝe
budowa świateł spowoduje zablokowanie ruchu szczególnie od strony Sandomierza
natomiast odnośnie oświetlenia świątecznego odpowiedział, Ŝe będzie ono włączone
w piątek.
Pan Stanisław Lolo- przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu mieszkańców poprosił
o uzupełnienie pasów przejścia dla pieszych przy wejściu na plac targowy.
Pan Jacek Tarnowski- burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe to przejście chcemy
wykonać, natomiast w obecnej chwili czekamy na formalną zgodę Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Pan Stanisław Lolo- przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o przygotowania do
„Akcji Zima”, w szczególności odnośnie dróg gminnych i powiatowych.
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Pan Jacek Tarnowski- burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, Ŝe w chwili obecnej
jesteśmy po podpisaniu umowy na utrzymanie dróg, ulic i chodników, którego
wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu.
Następnie p. Burmistrz złoŜył Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt
BoŜonarodzeniowych i Ŝyczył miłości, radości, spokoju, a takŜe, abyśmy sobie
wzajemnie pomagali, poniewaŜ wspólna praca, wpływa korzystnie na zamierzony
efekt końcowy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Rady Miejskiej złoŜył serdeczne
Ŝyczenia świąteczne, zdrowych i wesołych świąt, aby nadchodzące święta były
spędzone w gronie najbliŜszych. Następnie p. radnym ich rodzinom, wyborcom,
mieszkańcom Ŝyczył wszystkiego najlepszego, zdrowych, pogodnych, rodzinnych
Świąt BoŜego Narodzenia.
Następnie p. Joanna Juszczyńska – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki serdecznie
zaprosiła 15 grudnia na godzinę 1700 na „Zimowe spotkanie ze Sztuką” wraz
z widowiskiem muzycznym przygotowanym przez młodzieŜ pt. „Porozmawiajmy
o kobietach”, benefisem 30 - lecia pracy twórczej Benedykta Kozieła oraz wystawą
fotografii „Art Color Ballet” z Krakowa.
Pan Krzysztof Woźniak – radny Rady Miejskiej zapytał czy sylwester odbędzie się na
Muszli Koncertowej, na co p. Burmistrz odpowiedział twierdząco.
Ad. 6
Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad p. Stanisław Lolo –
przewodniczący Rady Miejskiej podziękował, wszystkim za przybycie na sesję
i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sylwia Witecka
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